Joulupukin matkapulma
Oli jouluaatto. Joulupukki oli juuri lähtenyt matkaan. Pieni
pakkanen nipisteli poskia ja lumi kimalsi ympärillä. Puut olivat
lumen peitossa. Joulupukki istui reessä ja huuteli porolle:
"Hopsan Petteri! On joulu! Lapset jo odottavat lahjojaan!" Poro
lisäsi vauhtia. Reki kiisi hankien keskellä, lumi pöllysi ja tuuli
suhisi korvissa. Joulupukin parta liehui tuulessa. Sitten, ihan
yhtäkkiä, Petteri Punakuono horjahti kesken juoksun ja kaatui.
Hui ja mukkelis makkelis! Koko reki kaatui kyljelleen.
Joulupukki ja kaikki lahjapaketit lensivät lumihankeen.
Joulupukki kömpi ylös hangesta aivan lumisena ja meni
huolestuneena katsomaan poroa. "Mitä tapahtui?" Pukki kysyi.
Petteri Punakuono näytti aristellen toista etujalkaansa. Siitä valui
verta. Joulupukki silmäili ympärilleen ja löysi hangesta rikotun
lasipullon. Siinä oli syy! Poro oli juostessaan astunut
lasinsirpaleeseen. Joulupukki kokosi pullonsirpaleet pois, ettei
kukaan muu satuttaisi niihin itseään. Sitten hän kaivoi reestä
ensiapulaukun ja puhdisti poron jalassa olevan haavan. Haavan
päälle pukki kietoi paksun kerroksen sideharsoa. Sitten
Joulupukki istui kaatuneen reen viereen ja huokaisi. Mikä nyt
neuvoksi? Poro ei pystynyt enää juoksemaan, reki oli kumossa ja
kaikki lasten lahjat lojuivat pitkin lumihankea. Koko joulu pilalla
yhden rikotun lasipullon takia! "Tarvitko sinä apua?" kuului
silloin pieni ääni ihan läheltä. Joulupukki nosti katseensa ja näki
pikkupojan, ehkä noin viisivuotiaan, seisovan hangessa. Pojasta
näkyi pipon ja kaulaliinan välistä vain nenänpää. "Minä haen
Viljami-enon", pikkupoika, Matias nimeltään, päätti ja katosi
lumisten puiden sekaan. "Eipä tässä taida paljon Viljami-eno
auttaa", Joulupukki ajatteli synkkänä. Mutta hän oli väärässä.
Hetken kuluttua pikkupoika toi Viljami-enon - ja Viljami-eno toi
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traktorin. Yhteisvoimin Joulupukki, Viljami ja pikku Matias
työnsivät reen pystyyn ja kokosivat lahjat sinne. Sitten he
nostivat myös poron kyytiin, ja Viljami veti koko kuorman
traktorillaan mökkinsä luokse. Siellä Joulupukki räpytteli
silmiään hämmästyksestä: Mökin vieressä oli helikopteri!
"Viljami-eno on helikopterilentäjä!" Matias kertoi ylpeänä.
Pikkupoika talutti poron lepäämään latoon, sillä välin kun
Joulupukki ja Viljami lastasivat lahjat reestä helikopteriin.
"Kipitäpä sinä nyt kotiin äidin ja isän luokse", Viljami-eno
kehotti pikku Matiasta. Poika vilkutti Joulupukille ja lähti
kahlaamaan hangessa kotia kohti. Hetken kuluttua Matias kuuli
moottorin käynnistyvän ja näki helikopterin kohoavan taivaalle
kyydissään Viljami, Joulupukki ja kaikki joululahjat.
Niin Joulupukki pääsi jatkamaan matkaansa ja sai jaettua
joululahjat kaikille lapsille.
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Kysymyksiä
Miksi Petteri Punakuono kaatui?
Mitä muuta voi sattua, jos luontoon on jätetty rikkinäinen
lasipullo?
Mitä Joulupukki olisi sinun mielestäsi voinut tehdä, jos
Viljami-enolla ei olisi ollut helikopteria?
Tehtävä
Piirrä Joulupukki kaatumassa
lentelevät sinne tänne hankeen.

reellä,
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kaikki

lahjapaketit

